
 

 

  
 8/8/2020 הלאומי סיכום דיון שלישי של קבינט המומחים

  
פרופ' פרופ' איתמר גרוטו,  , פרופ' ארנון אפק, ד"ר שרון אלרעי,, )יו"ר( פרופ' רן בליצר משתתפים:

ד"ר אודי דר' אירית עידן, פרופ' גליה רהב, פרופ' חגי לוין, דר' דורית ניצן, בעז לב,  דר'נדב דוידוביץ, 

 ., תומר לוטןפרופ' זאב רוטשטיין, פרופ' שוקי שמר קלינר, 

 
 של שרון אלרעי(:חקירות אפידמיולוגית בילדים רקע לדיון )מסמך מרכז הידע והמידע, מצגת  

, ופעילות מערכת החינוך חשובה לצורך המשך לחינוך הינה זכות בסיסית וחשובה הזכות        -
ועל כן החלטה שלא לפתוח מסגרות  השונות, קיומן של מסגרות תומכות לאורך זמן בקהילות

 .קריטיים ליעדים לאומיים סיכון מהותי -משמעותית מחייבת הצדקה או לפגוע בתפקודם חינוך 
ילדים הנדבקים אינם צפויים לסבול ממחלה חמורה. ולכן הדגש על השיקול האם לפתוח         -

 את התפשטות המחלה.את מערכת החינוך מתמקד בסיכון להדביק אחרים ולהחמיר 
עשויים להדבק )מעט פחות ממבוגרים( ולהדביק. יש עדויות במחלוקת על בכל גיל ילדים         -

  פחות צפוים להדביק אחרים ביחס לחולים מבוגרים. 10כך שילדים מתחת לגיל 
 , נצפית תחלואה בקרב ילדים שהיא גבוהה14-18נתוני משהב"ר מצביעים על כך שמגיל         -

גילאים צעירים ילדים ב, בעוד ב)אך פחות ממבוגרים צעירים( מחלקם היחסי באוכלוסיהמעט 
  ., מתחת לחלקם היחסי באוכלוסיהמוגנים יחסית מהדבקה היו ילדיםה ,יותר

 1 עד 0מהילדים שנדבקו )בכל מסגרת(, הדביקו  80%-נתוני משהב"ר מצביעים על כך ש        -
  ילדים. 2 עד 10%, ועוד (לרבות מוסדות חינוך – )בכל מסגרת שאינה משפחה גרעינית ילדים

במוסדות ילדים  בהם נדבקוממקרי ההדבקה  70%-נתוני משהב"ר מצביעים על כך ש        -
 3נדבקו  במוסדות חינוךממקרי ההדבקה של ילדים  90%-נדבק ילד אחד לכל היותר, וב חינוך

 ילדים לכל היותר.
הנתונים על פניו , אך ציונו ויעשה מאמץ להמשיך ולטייבם ומגבלותיהם חלקיים הנתונים        -

   , כמחולל הדבקה מרכזי בגל השני.להדבקה מסיבית בתוך מוסדות חינוך  אינם מדגימים תפקיד
  

  
 סיכום:

בספטמבר. יש לאפשר  1-בכסדרה בערים אדומות אין לפתוח את שנת הלימודים מוסכם כי  .1
מוכחת עמידה בכללי יסוד שיוגדרו, ובאישור בו  במוסדלימודים באופן חריג בערים אדומות 

 .לאותו מוסד פרטני של משרד הבריאות
 

 - הנוכחיתבאם תימשך התחלואה בעוצמתה  בנושא פתיחת שנת הלימודים,בערים ירוקות  .2
 לא הושג קונצנזוס. עמדות שהושמעו:

לפתוח את שנת הלימודים בכל כיתות הלימוד, לפי מתווה  – )רוב דחוק( הרובעמדת א. 
 וחשוביוצאים לחגי תשרי, לימודים שבועות  מס'כעבור לציין כי  הבריאות.משרד החינוך ו

ולשקול מחדש את  ,יהיה להעריך האם התקיימה הדבקה משמעותית במסגרת המתווה
 . אחרי החגים, ולקראת החורף המשך הפעילות

ואת יתר הכיתות כיתות החטיבה הצעירה, את רק  ספטמברב לפתוח  –מיעוט העמדת ב. 
 .ת בהנחה שמצב התחלואה נותר בעינו(זא) .לפתוח רק לאחר החגים



ת שנת הלימודים במתכונתה לא לפתוח כלל א -עמדת מיעוט בתוך עמדת המיעוט  .ג
 קפסולותילמדו אף הם ב  ב'-א'כיתות ש זאת בתנאי, וד'-כיתות א'ב רק  , אלאהנוכחית

 .חינוך(-)בניגוד למתווה המוסכם בריאות ילדים 18של 

 

 הלימודים:קיום דגשים לגבי אופן יישום פתיחת שנת הלימודים דורשת  .3

 חלונות פתוחים ואוורור 

  בקרב ילדי כיתות א'יש למצות האפשרות לחייב מסיכות גם  –הקפדה על לבישת מסיכות-
 מתאימות(ב' )יש מסיכות 

 הקפדה על הפרדה בין תלמידים בהסעה חשובה כמו הפרדה בכיתות  

  אין בשום מקרה לאפשר ערבוב בין קפסולות במסגרת לימודי המגמות.  –בכיתות הגבוהות
 יש לקיים לימודים אלה מרחוק.

 ולכל הפחות בין יום כיפור  יש להנחות את מערכת החינוך לראות את תקופת חגי תשרי(
, ולנצל תקופה זו להפקת לקחים תקופה בה החופשה מלימודים הינה רציפהכ לסוכות(

  .ושיפור המתווה לפי הצורך

 עדיפים מפגשים לסירוגין )שבוע שבוע או שבועיים  –מדים בקפסולות ובכיתות בהן ל
. יש להקפיד שכל צוות בית הספר יהיה פעם ביומייםתחלופת קפסולות מאשר  (שבועיים

 ., לרבות צוות תחזוקה ותמיכההנפרד בהתאם לקפסול 
  

יש לבצע ניטור שיטתי של עובדי מערכת החינוך, וכן לשקול ניטור סנטינלים בקרב מוסכם כי  .4
 תלמידים. 

 יש כמובן להמשיך בביצוע חקירות אפידמיולוגיות מקיפות בכל ילד אשר נמצא חיובי לקורונה.
 

  המלצות: .5
לפתיחת שנת הלימודים כסדרה ובהתאם למתווה  להיערךהפורום בשלב זה היא רוב המלצת 

  .כמפורט שגובש בין משרדי הבריאות והחינוך למעט בערים "אדומות"

בערים  לגבי חזרת החטיבה העליונה ללימודיםבצוות קיימת מחלוקת מכיוון ש

שבוע לפני תחילת שנת הלימודים מוצע כי , "כתומות/ירוקות" באם לא תפחת התחלואה

 .ותינתן המלצה סופית צב נוספת בהתאם למצב התחלואהתתבצע הערכת מ

 
אשר חלקם לא נכללים בשלב זה במתווה לגבי אופן החזרה ללימודים, נוספות סדרת המלצות 

 .ב'-, לרבות חובת מסיכות לכיתות א'מפורטות לעיל המוסכם שרי הבריאות והחינוך, 
 

  

 


